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แบบคำขอจัดตั้งกลุ่มส่ งเสริ มอำชีพกำรเลี้ยงไก่
ภำยใต้กำรสนับสนุนและดูแลจำกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
………………………………………………………………………
เรี ยน หัวหน้ำโครงกำรPODD
เรื่ อง ขอพิจำรณำสนับสนุ นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่เพื่อป้ องกันและควบคุมโรคระบำดในไก่
ด้วยกลุ่ม......................... (ชื่อ).................................ตั้งอยูบ่ ำ้ นเลขที่............หมู่ที่............ตำบล........................
อำเภอ..............................จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อ ปี ....................โดยหน่วยงำน............(อปท)...................
เป็ นผูด้ ูแล โดยมีคณะกรรมกำร ประกอบด้วย
ที่ปรึ กษำ
1...............................................................................................นำยกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2..............................................................................................ปศุสัตว์อำเภอ
3..............................................................................................
4...............................................................................................
……………………………………………(อื่นๆ)……………………………….

คณะกรรมกำร
1..........................................................................................ประธำนกลุ่ม............................ลำยเซ็นต์
2..........................................................................................รองประธำนกลุ่ม......................ลำยเซ็นต์
3..........................................................................................รองประธำนกลุ่ม......................ลำยเซ็นต์
4.............................................................................................เหรัญญิก........................ลำยเซ็นต์
5…………………………………………………………….เลขำนุกำร......................ลำยเซ็นต์
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6.............................................................................................กรรมกำร......................ลำยเซ็นต์
7.............................................................................................กรรมกำร......................ลำยเซ็นต์
8.............................................................................................กรรมกำร......................ลำยเซ็นต์
9.............................................................................................กรรมกำร......................ลำยเซ็นต์
10...........................................................................................กรรมกำร......................ลำยเซ็นต์
11...........................................................................................กรรมกำร......................ลำยเซ็นต์
12...........................................................................................กรรมกำร......................ลำยเซ็นต์
13...........................................................................................กรรมกำร......................ลำยเซ็นต์
14...........................................................................................กรรมกำร......................ลำยเซ็นต์
พร้อมด้วยสมำชิกกลุ่มจำนวน..............................คน ตำมบัญชีรำยชื่อและข้อมูลที่แนบมำ มีควำมประสงค์
ขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่เพื่อป้ องกันและควบคุมโรคระบำดในไก่หลังบ้ำนซึ่ งอยูใ่ น
ควำมควบคุมดูแลโดย ………………………(อปท) …………………………..
ทั้งนี้ ขอรับรองว่ำกลุ่มเกษตรกรและสมำชิกของกลุ่มมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่กำหนด โดย
ยินยอมปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อปฏิบตั ิที่กำหนดทุกประกำร
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ลงชื่อ................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ.................................................รองประธำน

(.................................................................)

(.................................................................)

ลงชื่อ..................................................ประธำน
(.................................................................)
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เรี ยนหัวหน้ำโครงกำร ทั้งนี้ทำง................... (อปท.).......................เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมกำร
ดำเนินงำนของกลุ่มส่ งเสริ มอำชีพกำรเลี้ยงไก่หลังบ้ำน โดยทำง อปท. จะทำหน้ำที่เป็ นพี่เลี้ยงดูแลให้
คำปรึ กษำ และจะสนับสนุนงบประมำณเพื่อสบทบกำรจัดตั้งกลุ่มขั้นต้นอย่ำงน้อยเท่ำกับเงินสนับสนุนจำก
โครงกำรPODD
ลงชื่อ...............................................................

ลงชื่อ...............................................................

(.................................................................)

(.................................................................)

หัวหน้ำส่ วน.................. .............................

ปลัด.................. (อปท.).............................

ลงชื่อ...............................................................
(.................................................................)
นำยก.................. (อปท.).............................

ข้อพิจำรณำ
 ไม่อนุมตั ิ เพรำะ...............................................................


อนุมตั ิ

เรี ยนนำยก............... (อปท)................ทำงโครงกำรได้ส่งเช็คเงินสดเลขที่........................................วันที่
..............................สั่งจ่ำยอปท.............................เพื่ออปท.มอบให้กลุ่ม..................................ใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่เพื่อป้ องกันและควบคุมโรคระบำดในไก่ โดยขอให้ อปท.ออกใบเสร็ จรับเงินของ
ทำงรำชกำรเพื่อใช้เป็ นหลักฐำนทำงกำรเงินต่อไป
ลงชื่อ............................................................................
(รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร. เลิศรัก ศรี กิจกำร)
หัวหน้ำโครงกำรPODD
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ร่ างโครงการกลุ่มส่ งเสริมอาชี พการเลีย้ งไก่
ชื่อโครงกำร...............................................................................................................................
หลักกำรและเหตุผล
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
สำเหตุกำรตำยที่สำคัญของไก่คือโรคระบำด บำงโรคมีอตั รำกำรตำยสู งมำกถึง 100% อย่ำงไรก็ตำม
สำมำรถทำกำรป้ องกันควบคุมโรคได้คือกำรทำวัคซี นป้ องกันโรคอย่ำงสม่ำเสมอ จึงควรมีเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุนกำรจัดซื้ อวัคซี นป้ องกันโรคและใช้จ่ำยเป็ นเงินทดแทนสำหรับกำรสู ญเสี ยไก่ขณะแรกเริ่ มระบำด
วัตถุประสงค์
1……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนซื้ อวัคซี นและเงินชดเชยเมื่อต้องมีกำรกำจัดไก่ติดเชื้ อ ขณะแรกเริ่ ม
ระบำด
5. หำกกำรเลี้ยงไก่บำ้ นหรื อไก่พ้นื เมืองสำมำรถควบคุมโรคและลดกำรสู ญเสี ยได้ อำจส่ งเสริ มให้มี
กำรจำหน่ำยในตลำดได้ในอนำคต
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วิธีกำรดำเนินกำร
1.กำรจัดตั้งกรรมกำรและบทบำทของกรรมกำร
1.1 จัดตั้งคณะกรรมกำรโดยวิธีกำร.....................................................
1.2 บทบำทของคณะกรรมกำร อำนำจหน้ำที่ของแต่ละตำแหน่ง ระบุ...............................................
2.กิจกรรมกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
2.1……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
2.2……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
2.3……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
2.4……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
2.5 สำรวจประชำกรไก่ ปี ละ..............ครั้ง โดยวิธีกำร.........................................................
2.6 รณรงค์กำรทำวัคซี นไก่ปีละ...............ครั้ง โดย..............................................................
3.กำรบริ หำรจัดกำรกำรเงิน
3.1 กำรเก็บรักษำเงินโดยเปิ ดบัญชีธนำคำรในนำมของกลุ่ม...........................................
3.2 กระบวนกำรเบิกจ่ำยเงินต้องมี 2ใน 3 ของชื่อบัญชี
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3.3 กำรรำยงำนกำรใช้เงิน
3.3.1 บัญชีรำยรับรำยจ่ำย
3.3.2 กำรเสนอรำยงำนกำรเงินต่ออปท. ปี ละ.................ครั้ง
3.4 กำรตรวจสอบกำรใช้เงินโดยอปท. โดยวิธี...............
4.วิธีทำให้กองทุนเงินหมุนเวียนป้ องกันโรคฯยัง่ ยืน โดยวิธีกำร
4.1 กำรระดมเงินเข้ำกองทุนหมุนเวียน
4.2 กำรกำหนดให้เจ้ำของไก่ร่วมจ่ำยเงินค่ำทำวัคซี นตัวละ............สตำงค์
4.3 ผลักดันให้กลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่หลังบ้ำน นำไก่ที่ผลิตเกินจำกกำรบริ โภคจำหน่ำยสู่ ทอ้ งตลำด
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คาแนะนาทัว่ ไปสาหรับการจัดตั้งกลุ่มทีไ่ ด้ จากการระดมสมอง
วันที่ 6 สิ งหาคม 2558 ณ ห้ อง B403 คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คาชี้แจง คำแนะนำทัว่ ไปสำหรับกำรจัดตั้งกลุ่มส่ งเสริ มอำชีพกำรเลี้ยงไก่ฉบับนี้ เป็ นเพียงคำแนะนำ
ที่ใช้เป็ นแนวทำงให้กบั ผูบ้ ริ หำรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สนใจจัดตั้งกลุ่มส่ งเสริ มอำชีพกำรเลี้ยงไก่
หลังบ้ำน ซึ่ งหมำยถึงไก่เมืองหรื อไก่บำ้ นที่เรำรู ้จกั กันดี โดยมีเป้ ำหมำยคือกำรรวมกลุ่มของชำวบ้ำนที่เลี้ยง
ไก่อยูแ่ ล้ว ไม่วำ่ จะเป็ นเพื่อ บริโภคในครัวเรื อนหรื อจาหน่ าย แล้วมีกำรส่ งเสริ มให้มีกำรทำวัคซี นไก่ตำม
ควำมเหมำะสมในแต่ละพื้นที่
หมายเหตุ เอกสำรฉบับนีจดั ทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็ นแนวทำงในกำรกำรเขียนร่ ำงโครงกำรกลุ่ม
ส่ งเสริ มอำชีพกำรเลี้ยงไก่เท่ำนั้น ไม่มีวตั ถุประสงค์ให้ผเู ้ ขียนโครงกำรดำเนินตำมเนื้ อหำของแต่ละหัวข้อทุก
ประกำร ทำงผูบ้ ริ หำรของ อปท. สำมำรถกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ต่ำงๆขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทำง อปท.
เอง โดยคำแนะนำเหล่ำนี้ได้จำกกำรระดมสมองจำกผูแ้ ทน 4 อปท. ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หำรตลอดจนชำวบ้ำนทัว่ ไป เมื่อวันที่ 6 สิ งหำคม 2558 ณ ห้อง B403 คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่จำกผูเ้ ข้ำร่ วมกำรประชุมดังต่อไปนี้
1.รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร. เลิศรัก ศรี กิจกำร หัวหน้ำโครงกำรวิจยั ฯ
2.ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ บุญต่วน แก้วปิ นตำ
คณะแพทยศำสตร์
3.รองศำสตรำจำรย์ ไพรัช ตระกำรศิรินนท์

คณบดีคณะรัฐศำสตร์ และรัฐประศำสนศำสตร์
ม.เชียงใหม่

4.สัตวแพทย์หญิงณัฐฌำ สำรททอง

สำนักงำนปศุสัตว์จงั หวัดเชียงใหม่

5.นำยเมฆ นะที

ผูใ้ หญ่บำ้ น ม.10 ต.ท่ำผำ อ.แม่แจ่ม

6.นำยชำญณกฤษ กล้ำณรงค์ขวัญ

ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บำ้ น ม.8 ต.ท่ำผำ อ.แม่แจ่ม

7.นำยวิเชียร จำปำดี

รองนำยกเทศบำลตำบลท่ำผำ อ.แม่แจ่ม

8.นำยสมพงษ์ แสนวงศ์ษำ

ผอ.กองสำธำรณสุ ข ทต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง

9.นำยก่อชิ เพชรไพรพนำวัลย์

นำยกเทศบำลตำบลบ้ำนหลวง อ.จอมทอง

10.รต.อำนำจ แก้วสิ ทธิ์

ผูป้ ระสำนงำนเครื อข่ำยประดู่หำงดำบ้ำนหลวง อ.จอมทอง

11.นำยนิติ เที่ยงจันตำ

กลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่ประดู่หำงดำบ้ำนหลวง อ.จอมทอง
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12.นำยจันทร์พล จันทร์ จรมำนิตย์

จนท.อบต.สันทรำย อ.พร้ำว

13.นำยนิคม บุญตันหล้ำ

ผช.พัฒนำชุมชน อบต.สันทรำย อ.พร้ำว

14.นำยเงินพร บุญทรำย

อบต.สันทรำย อ.พร้ำว

15.นำยพลำกร โจ๊ะเซ

อบต.สันทรำย อ.พร้ำว

16.นำยชนินทร์ แซ่ฟุ้ง

อบต.โหล่งขวด อ.พร้ำว

17.นำยคณิ น ขยันกิจ

อบต.โหล่งขวด อ.พร้ำว

18.นำยสัตวแพทย์ทวีศำสตร์ ตันกิติยำนนท์

สัตวแพทย์ประจำโครงกำร

19.นำยสัตวแพทย์เอกชัย ลัยยะ

สัตวแพทย์ประจำโครงกำร

20.สัตวแพทย์หญิงชลัชวรรณ แสนเสมอ

สัตวแพทย์ประจำโครงกำร

21.นำงสำวอมเรศ แก้ววิมล

นักศึกษำป. โท ประจำโครงกำร

22.นำงสำวเบญจพร ฤทธิ สุทธิ์

นักศึกษำป. โท ประจำโครงกำร

1. กำรบริ หำรจัดกำรหรื อสนับสนุนไม่ให้เงินสู ญหำย หรื อใช้ผดิ วัตถุประสงค์
มีนโยบำยเพื่อจัดสรรเงิน และคณะกรรมกำรดูแลงบประมำณอย่ำงน้อยหมู่บำ้ นละ 1 คน
กระบวนกำรเบิกจ่ำย ต้องมีหลักฐำนใบเสร็ จ รู ปถ่ำยต่ำงๆ เพื่อป้ องกันไม่ให้เงินสู ญหำย
นำยก อปท. ในนำมของที่ปรึ กษำกลุ่มสำมำรถเรี ยกดูบญั ชีของกลุ่มได้ทุกเมื่อ
กลุ่มต้องมีกำรส่ งบัญชีให้ทำง อปท. ตรวจสอบในควำมถี่ที่ทำง อปท.กำหนด
2. รู ปแบบกำรบริ หำรจัดกำรของกลุ่มและกิจกรรม
สำรวจควำมสนใจกำรทำวัคซี นว่ำชำวบ้ำนคนใดสนใจที่จะเข้ำร่ วม
มีกำรประสำนกับกลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่ และหน่ วยงำนในภำครัฐ ก่อนทำวัคซี นต้องสำรวจประชำกร
ของไก่
ประธำนควรเลื อ กจำกสมำชิ ก กลุ่ ม เลี้ ย งไก่ โ ดยกำรออกเสี ย งและตกลงในกลุ่ ม เอง และ
กรรมกำรควรเป็ นตัวแทนหมู่บำ้ นละ 1 คนตำมที่มีสมำชิกกลุ่มอำสัยอยู่
ที่ปรึ กษำกลุ่มควรประกอบด้วย นำยกอปท. นำยปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอและสำธำรณสุ ข
อำเภอ
จำนวนกรรมกำรมีผลต่อประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนควรพิจำรณำให้เหมำะสม โดยดุลยพินิจ
มีอำสำในกำรเฝ้ำระวังโรคในแต่ละหมู่บำ้ น
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รู ป แบบกำรท ำวัค ซี นไก่ ค วรท ำให้ครอบคลุ ม จำนวนไก่ ม ำกที่ สุดและไม่ ค วรทิ้ ง ห่ ำ งเกิ น 3
เดือน/ครั้ง
เมื่ อกลุ่ มเข้ม แข็ง อำจสำมำรถเติ บโตเป็ นกลุ่ มธุ รกิ จรำยย่อยได้ เพรำะผลผลิ ตไก่ บำ้ นเป็ นที่
ต้องกำรของตลำดและสำมำรถพัฒนำรู ปแบบประกันคุ ณภำพเป็ นเนื้ อไก่ ปลอดโรค สำหรับ
ตลำดชั้นสู งได้
ส่ งเสริ มกำรเลี้ยงไก่ให้มีอตั รำกำรรอดสู ง นอกจำกเรื่ องควบคุมโรคแล้วควรส่ งเสริ มกำรฝึ กไก่
เข้ำเล้ำหรื อคอกในเวลำกลำงคืนและดูแลเรื่ องสิ่ งแวดล้อมให้มีควำมอบอุ่นอย่ำงพอเพียง

3. วิธีทาให้ กองทุนงอกเงย
อปท. สร้ำงจุดขำยให้กลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่ เช่นกำรทำให้เกษตรกรเห็นว่ำกำรทำวัคซี นในไก่ทำให้ไก่
รอดตำย และกำรส่ งเสริ มกำรกินไก่เมืองเพื่อก่อให้เกิดรำยได้ของกลุ่ม
กำรกำหนดค่ำบริ กำรซึ่ งขึ้นอยูก่ บั รำคำวัคซี น และมีค่ำตอบแทนให้กบั เจ้ำหน้ำที่ทำวัคซี น
มีกำรจัดเก็บรำยได้เข้ำกลุ่ม เช่น กำรขำยไก่แต่ละครั้งให้คิด % จัดเก็บเข้ำกลุ่ม
หำเงินสมทบจำกองค์กรภำยนอก
ในอนำคต โครงกำร PODD สำมำรถรับรองได้วำ่ เนื้อไก่จำกกลุ่มเลี้ยงไก่หลังบ้ำน ปลอดโรค
อันตรำย เลี้ยงในธรรมชำติ ทำให้เนื้อไก่เมืองเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด
4. รู ปแบบการกากับดูแลจาก อปท.
ให้คำปรึ กษำแก่คณะกรรมกำรกลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่
ประสำนงำนกับหน่ วยงำนอื่นๆ เช่ น ปศุสัตว์อำเภอ มหำวิทยำลัยและหน่ วยงำนภำครัฐอื่นๆ
เพื่อสนับสนุนในด้ำนองค์ควำมรู ้ งบประมำณ เวชภัณฑ์ และอื่นๆ
ตรวจสอบระเบี ย บกำรเบิ กจ่ ำ ยเงิ น เช่ น เส้ นทำงกำรใช้เงิ น บัญชี รำยรั บ รำยจ่ ำย โดยมีก ำร
ติดตำมตลอด
อปท. สนับสนุนงบประมำณเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ให้ควำมรู ้ดำ้ นโรคไก่
ตรวจสอบมำตรฐำนของกลุ่ม เพื่อที่จะออกใบอนุญำตกลุ่มกำรเลี้ยงเพื่อไม่ให้มีมลพิษ
หำกเกิดเหตุไก่ตำย อปท. ให้กำรช่วยเหลืออย่ำงเต็มที่ มีกำรประสำนหน่วยงำนภำครัฐ
- มีกำรสร้ ำงเครื อข่ำยในกำรจำหน่ ำย เช่น สถำนที่ขำยในชุ มชน ตำบล อำเภอ โดยจัดเป็ นเขียง
อนำมัยเนื้อไก่เมือง
ประสำนปศุสัตว์อำเภอจัดหำวัคซี นรำคำย่อมเยำให้
สนับสนุนงบประมำณในกำรทำกิจกรรมกลุ่ม เช่น กำรศึกษำดูงำน กำรอบรมให้ควำมรู ้

